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ATA da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Aos 02 dias do 

mês de junho do ano de 2014, às 20:00 horas, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o 

Regimento Interno desta Casa de Leis, reuniu-se a Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 

sob a presidência do vereador SILVIO JORGE DE OLIVEIRA. Na ocasião, constatou-se a presença do 

PRESIDENTE e dos seguintes Vereadores: ADEMILTO LIDUÍNO, AYRTON CAPASSI, DENEVAL 

BONI, DOUGLAS JOSÉ DE SALES, ELSON SOARES, JOSÉ ANTONIO MORAES, MARCELO 

RODRIGUES e WALTER XAVIER DA CRUZ. Havendo quórum o senhor presidente declarou aberta a 

Sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto Bíblico, feita pelo vereador José Antonio 

Moraes. Em seguida o primeiro secretário fez a leitura do Expediente do Dia: Informativo de recursos do 

Ministério da Saúde. Informativos de recursos do Ministério da Educação. Ministério Público do Estado 

do Paraná – Ofício nº 68/2014, contendo cópia da Recomendação encaminhada ao Prefeito Municipal de 

Florestópolis, pertinente a implementação de programa específico de cumprimento da medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida. A indicação nº 11/2014. Ofício nº 159/2014 do Poder Executivo 

Municipal, encaminhando em anexo exposição de motivos e o projeto de Lei nº 25/2014 – Súmula: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de parcelamento de dívida para com a Receita 

Federal do Brasil, após leitura o projeto foi encaminhado as devidas Comissões Permanentes para análise 

e que exarem os pareceres. PALAVRA LIVRE: Fez uso da palavra o vereador DOUGLAS JOSÉ DE 

SALES, cumprimentou os presentes, enfatizou a conquista do caminhão caçamba, parabenizou o 

secretário de educação Antonio Marcos Luz pela realização do 1º Elo Cultural. Quanto a Recomendação 

do Ministério Público, sugeriu analise e um acompanhamento especial do departamento jurídico. 

Encerrando solicitou uma indicação para a próxima Sessão e informou que no decorrer da semana 

participará de um curso em Curitiba juntamente com o vereador Elson Soares. Com a palavra o vereador 

ADEMILTO LIDUÍNO, após cumprimentar os presentes, comentou assuntos sobre o curso que 

participou em Curitiba, destacou a participação na cerimônia de entrega simbólica do caminhão caçamba 

no valor de aproximadamente R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). Desejou boa viagem 

aos colegas edis que farão curso em Curitiba e destacou o excelente trabalho dos vereadores desta Casa de 

Leis. Finalizando comentou sobre sua indicação referente à construção e reforma de redutores de 

velocidade. Usou a palavra o vereador DENEVAL BONI, cumprimentou os presentes, citou sua 

participação no curso em Curitiba e disse que é muito importante o vereador se capacitar, frisou ainda a 

participação na entrega simbólica do caminhão, parabenizou o prefeito por essa importante conquista e 

sugeriu que o veículo seja utilizado principalmente para melhorar a qualidade das estradas rurais. 

Finalizando parabenizou o prefeito pelo atendimento a sua indicação de troca das lâmpadas do superposte 
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da Praça José Ribeiro Rosa. Usando a palavra o vereador JOSÉ ANTONIO MOARAES, após os 

cumprimentos aos presentes, parabenizou o presidente Silvio Jorge de Oliveira pela atitude de oportunizar 

aos vereadores desta Casa de Leis, a participação de cursos de capacitação, pois realmente isso é muito 

importante. Encerrando comentou assuntos sobre a importância e benefícios para Florestópolis, com a 

legalização do assentamento da fazenda Porta do Céu. Fazendo uso da palavra o vereador WALTER 

XAVIER DA CRUZ, cumprimentou os presentes, solicitou uma indicação ao prefeito municipal, quanto 

as possibilidades de disponibilizar duas caçambas de entulho para uso dos representantes do MST, 

localizados na fazenda Porta do Céu. Destacou o programa do Governo Federal que beneficiou 

municípios com até cinquenta mil habitantes, os quais foram contemplados com máquinas e caminhões. 

Com a palavra o vereador MARCELO RODRIGUES, após cumprimentar os presentes, discorreu 

assuntos sobre o Elo Cultural, parabenizou todos os envolvidos na realização desse evento e solicitou 

envio de expediente parabenizando-os. Finalizando parabenizou o vereador Ademilto Liduíno pela 

indicação apresentada. Fez uso da palavra o presidente deste Legislativo SILVIO JORGE DE 

OLIVEIRA, após os cumprimentos aos presentes, explanou assuntos sobre Elo Cultural realizado no pátio 

de eventos da Igreja Matriz, e disse que será encaminhado ofício parabenizando os organizadores desse 

belíssimo evento, onde revelou quantos talentos temos em nossa cidade. Prosseguindo falou sobre a 

importância dos nobres edis estarem se capacitando, e desejou ótima viagem e sucesso aos vereadores 

Elson Soares e Douglas José de Sales, no curso que participarão em Curitiba. Ordem do Dia: Projetos da 

Pauta: 3ª e última discussão e votação do projeto de Lei nº 13/2014, sem debates o projeto é aprovado 

por unanimidade e despachado ao Executivo para sanção. 1ª discussão e votação do projeto de Lei nº 

24/2014, sem debates o projeto é aprovado por unanimidade. Em seguida o presidente da Casa informou a 

pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão, sendo inclusos os projetos de Lei nºs 24 e 25/2014. 

Explicações Pessoais: Não havendo inscritos o senhor presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a Sessão, da qual lavrei esta ATA que, lida e não havendo retificação, será 

devidamente aprovada e assinada, e para constar, EU, VALNÊS CARDOSO MARIANO,____________, 

Assessor Legislativo, a digitei e a subscrevi. 

 

 

 

 

               ________________________                                             _______________________                       
                    Silvio Jorge de Oliveira                                                        José Antonio Moraes         
                              Presidente                                                                        1º Secretário 


